Hallo beste sportvrienden
Op 14 december, 1 februari, 1 maart, 5 april waren er weer wedstrijden in de KNDSB
bowling dovencompetitie, daarna was op 3 mei 2014 de laatste wedstrijd voor deze
dovencompetitie van KNDSB bowling. ZBSD 1 in de 1e klasse, ze staan de gehele competitie
op de 1e plaats, zijn dus kampioen van 1e klasse geworden en gaan in het nieuwe seizoen
promoveren naar hoofdklasse. ZBSD 2 begon op eerst op 8e plaats, ze zijn geklommen naar
7e en op het einde van de competitie op 6e plaats geëindigd van 1e klasse. Daarnaast kreeg
ZBSD 1 ook nog oorkonde, dit omdat het team de hoogste game en hoogste serie heeft
gehaald van het gehele seizoen (beste van alle clubs in 1e klasse). Gelukkig hebben we er
weer 1 nieuw lid bij, zodat we kunnen blijven doorgaan met 2 teams in het volgende seizoen.
(zie uitslag laatste competitie 3 mei bijvoegt, meer uitslagen van eerdere competitieronde
kan u vinden op www.zbsd.nl bij afdeling bowling dovencompetitie KNDSB)

Andre Hofstede – Stefan de Wachter – Jurgen Blommerde
(reserve Davy Paardekam, niet aanwezig)

Hele team ZBSD
staand: Jurgen Blommerde – Stefan de Wachter – Wendy de Wachter – Andre Hofstede
onder: Bianca den Besten – Arlien Blommerde – Karin Reijndorp
(Davy Paardekam en Fred Draaisma zijn afwezig)

Op 18 januari 2014 deed ZBSD weer mee aan de wedstrijd om de Stedencup van KNDSB
bowling in Gouda. Hieraan deden Wendy de Wachter, Karin Reijndorp, Stefan de Wachter
en Andre Hofstede mee en helaas als laatste geëindigd dit was de 6e plaats. Want in Gouda
bowlinghuis is het een echt heel moeilijke bowlingbaan. We hopen volgende jaar hoger te
eindigen.
Op 12 april 2014 waren de Nederlandse Kampioenschappen van KNDSB bowling, er deden
2 leden van ZBSD mee, Stefan de Wachter heeft helaas verloren in de finaleronde en is
geëindigd op de 4e plaats. Het ander lid heeft de finale niet gehaald.
In Goes was op 10 mei de laatste wedstrijdronde van thuiscompetitie van ZBSD en de
uitslag hebben we geheim gehouden tot prijsuitreiking op 14 juni. Op 14 juni hadden we
onze ALV (Algemene Leden Vergadering), ter afsluiting van seizoen met prijsuitreiking van
de thuiscompetitie van de bowling van ZBSD.
Klasse A, 1e prijs zijn Davy Paardekam, 2e prijs Jan Verstraate, 3e prijs Timo Kostense.
Klasse B, 1e prijs zijn Ton Dalebout, 2e prijs Marina Kostense, 3e prijs Wim Dorst.
In klasse B waren er erg spannend wedstrijden want van 1e plaats tot 5e plaats allemaal
weinig punt verschil.
Meer informatie van al onze activiteiten van ZBSD kunt u vinden op onze website:
www.zbsd.nl
wij, het bestuur, wensen jullie een fijne zomervakantie toe, we hopen jullie allemaal weer te
zien op 11 oktober 2014
Met een sportvriendelijk groet,
Wendy de Wachter-Poppe Voorzitter ZBSD

